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 "رحلة ابن بطوطة"الهندية وأهميتها في ضوء " فتان"بقعة 
 1أمحد زبري.ع.م.ك.الدكتور   

 
 :الملخص

والية تامـل نـادوهي إحـدى الواليـات التاريخيـة الواقعـة فـي جنـوب الهنـد ]
ـــــــاملكم  ـــــــى القـــــــرن الخـــــــامس عشـــــــر  (Tamilagam)تســـــــمى ت حت

م ومكـث فيهـا ثمـاني 6111دخل ابـن بطوطـة الهنـد فـي سـنة . الميالدي
إن ابـــن بطوطـــة قـــد زار هـــذه . زار بقـــع تـــاملكم فـــي هـــذه المـــدة. ســنوات
زار ابـن بطوطـة فـي أواخـر مملكـة . ي رحلتهوذكر أهميتها ف "فتان"البلدة 
وفـــــي أوائـــــل ســـــلطنة  (Kingdom of Pandyas)بانـــــديا
ذكـر بعـم بقـع . فـي تامـل نـادو (Sultanate of Ma’bar)معبـر

وهـــي مينـــاء ولهـــا أهميـــة كبيـــرة فـــي العالقـــات " فتـــان"تامـــل نـــادو، ومنهـــا 
لــة وهــذا البحــث المتواضــع محاو . المالحيــة بــين تامــل نــادووجزيرة العــرب

تُحفة الن ظار "جادة للبحث عن بقعة فتان وأهميتها في ضوء كتابه الرائع  
    [في  رائب األمصار وعجائب األسفار

 :ابن بطوطة  قدومقبل  ووالية تامل نادو العالقة بني العرب  .6
. وتشرفت بدخول اإلسالم. أول والية وطأهتا أقدام العرب اهلندية ووالية تامل ناد 

إن السكان . يف عهد النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم وإن اإلسالم دخل يف والية تامل ناد
 أثرت. يعتنقون اإلسالم ويفتخرون به وأخذوا ومحاسياواحلكام استقبلوا العرب استقباال حارا  

                                                             
 شنائي( حكم ذاتي )األستاذ المساعد القسم العربي، الكلية الجديدة  1
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. تأثريا  عميقا كما أثرت يف لغات أخرى من لغات اهلند واللغة العربية يف مواطين تامل ناد
إن العالقة بني أهل تامل . تها اخلصبةيف ترب وازدهرت وتوغلت اللغة العربية يف تامل ناد

تجار العرب فتحت آفاقا جديدة لتبادل األفكار واخلواطر وتفاهم الثقافات الو  وناد
 .نالت قبوال حسنا  و م لغة جتارية بني الشعبني اعتربت اللغة العربية قبل قدوم اإلسال. واللغات

د عليه  ؤ كانوا يتجرون مع اهلند يف عهد داجاء يف العهد القدمي  أن اإلسرائيلني   
يام تصل مرة يف كل ثالث سنوات ميناء وكانت السفن التجارية يف تلك األ .السالم 

الواقع على بعد ( Beypore)امليناء املعروف باسم  ووه. بالسواحل املليبارية  "اوفري"
الرومان يف و وتبعهم اليونان . سبعة أميال من مدينة كاليكوت مطال على البحر العريب 

ملا تأسست مدينة حضرموت يف السواحل اجلنوبية للجزيرة و . التجارات البحرية مع اهلند 
اخر وكانت البو  .ارة بني اهلند والبلدان األخريالعربية أصبح العرب مهزة وصل يف التج

البهارات واهليل والعاج تتجه من السواحل اهلندية وتعرب أوال اخلليج و املشحونة بالفلفل 
ومن مث تتجه  ،البضائع املصدرةباع هناك جزء من هذه ي، فالفارسي حىت تصل إىل هرمز

كما تنقل منها هذه الثروات إىل مناطق بريوت ومنها إىل   ،البصرة إىل أرمينية وبالد الشامو حن
بعض األحيان كان يأيت جتار هذه البالد إىل  يفو  ،إىل نواحي البالد األوروبيةو يا إيطال

ىل الصني واهلند يف عصرها قبل لقد وصل املالحون العرب إ. 1البندقية وحيملوهنا إىل بالدهم
وكان احلرير السلعة الصينية الرئيسية يف  ،سالميةواستمر هذا التفوق يف العصور اإل سالماإل

العنرب السلع الرئيسية يف جتارة و كما كانت التوابل واألفاوية   ،جتارة الصني مع العامل الغرىب
التوابل تنقل من الصني إىل املشرق اإلسالمى مرورا و اهلند وجنوب شرق آسيا فكان احلرير 

 .باخلليج العرىب ومن هناك إىل الغرب األوريب
قوية حىت قبل مولد النيب صلى اهلل عليه كانت ت العرب مع جنوب اهلند  صالمبا و  

وسلم وكان التجار العرب واهلنود يتبادلون املنتوجات واملصنوعات فيما بينهم امتدت هذه 

                                                             

، 6:العدد" كريال"للدكتور مجال الدين الفاروقي من جملة " العالقات اهلندية العربية جذور "املقال بعنوان   1 
 8:م، ص5161
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" األحوال إىل استيطان العرب يف األماكن الساحلية املليبارية والتاملية أي مناطق 
 .1 "معرب" ومناطق "مليبار

جاء السلطان سيد إبراهيم الشهيد من املدينة املنورة بأمر النيب صلى اهلل عليه  
ولد الشيخ سيد إبراهيم .  هـ 227اإلسالم يف السند يف  لنشر اجليشمع ( يف منامه)وسلم 

جاء إىل اهلند .   النيب صلى اهلل عليه وسلم آلباملدينة املنورة من ( م6642-6699)
  إسالمية واختذ منسلطنة  وأسس.  هـ 285سنة " بانديا"اجلنوبية يف زمن سلطنة 

عاصمة  (تسمى اآلن كريكري) (Pavithramanickapattinam)" باوترمانكاباتنم"
اثنيت  حكم على هذه املنطقة ملدةو هـ  292السلطان سيد إبراهيم يف سنة  مث جاء .هلا

.  قربه يوجد حاليا يف هذه القريةو .  (Erwadi)" إيروادي"دفن يف و .  نصفو عشرة سنة 
مبسافة سبعة " رامنادبرم"يف مديرية " إيروادي"تقع هذه القرية .  هذه القرية قريبة من كريكريو 

العالقات وجود تدل هذه الدالئل املذكورة على .  أميال باجلانب الغريب من بلدة كريكي
 . منذ عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتامل نادو الدينية بني العرب 

إحدى الواليات الشهرية التارخيية الواقعة يف جنوب اهلند هي  ووالية تامل ناد 
 وحكم بانديا. حىت القرن اخلامس عشر امليالدي (Tamilagam)تسمى تاملكم
(Pandyas)  وبعد انتهاء حكم مملكة بانديا . م6461هذه الوالية حىت(Pandyas) 
 ".  رائيمدو "عاصمتها املدينة و م 6478-6442ما بني الفرتة " معرب"بدأت سلطنة 

حبر األمحر  ئميشون على شاط بر ا  وكان العرب يسافرون من مدينيت مصر والشام    
بعضهم ميرون و يركبون السفن ويسافرون إىل أفريقيا واحلبشة و احلجاز واليمن إىل ويصلون 

يرسون سفنهم يف و يصلون ايران و البحرين والعراق عن طريق الشاطي و حبضرموت وعمان 
ميناء ديبل أعين كراتشي وميرون مبواين اهلند مثل غجرات وكاهتياوار و ميناء بلوجستان أ

                                                             

، تصدر عن اجمللس  اهلندي للعالقات 631: م ص  5113، 3، العدد 22، اجمللد "ثقافة اهلند" جملة    1 
 .الثقافية، اهلند
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يصلون مدراس و مدراس أو (CapeComorin)بومبائي وكاليكوت ورأس كماري و 
 1.يدخلون خليج بنغال بعد هذه اجلولةو بطريق سرنديب وأندومان 

 

 
 رحالة عريب : ابن بطوطة .5

أمهية كبرية بني  اهل( 6477م-6413: ه779-714" )رحلة ابن بطوطة" 
الرحالت القدمية، فابن بطوطة رحالة بالفطرة طاف العامل وأمضى مثانية وعشرين عاما يف 

اهلند يف عهد السلطان  زارفريقيا،  وقد إطنجة ب أهلمن عربيا كان ابن بطوطة .الرتحال
توىل ابن بطوطة منصب قاضي . م، وكتب رحلته باللغة العربية6444يف عام حممد تغلق 

إىل ملك الصني من قبل  وعني سفريا  تغلقحممد سنوات يف عهد  1ملدة  يف دهلي لقضاةا
 .السلطان حممد تغلق

ن دو  و جاب الكثري من األمصار واألقطار  ،على اإلطالق رحالةأشهر  وهو  
ولد ابن بطوطة  حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، : مشاهداته يف كتابه 

                                                             

 م،  6827بية واإلسالمية يف والية تامل نادومنذ األستاذ الدكتور حممد سليمان العمري، الدراسات العر  1 
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رحالة ومؤرخ وقاض  وه. يف القضاء اإلسالمي يف مدينة طنجة باملغرب يف عائلة علماء
هبذا و  ،بعدما درس الشريعة قرر السفر حاجاو وفقيه مغريب لقب بأمري الرحالني املسلمني 

املغرب ومصر والسودان والشام  : قد زار و سنة  41بدأت رحلة أسفار دامت أكثر من 
لبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض اهلند واحلجاز والعراق وفارس واليمن وعمان وا

 . والصني واجلاوة وبالد التتار وأواسط إفريقيا
رحلة ابن " املعروف  باسم "حُتفة النُّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" 

، ويتحدث عن أهلها وحكامها وعلمها، ويصف ابن بطوطة كتاب يصف رحلةو ه "بطوطة
األطعمة وأنواعها وطريقة  ذكر األلبسة بألواهنا وأشكاهلا وحيويتها وداللتها، وال ينسى

 .عاما يف الرحالت يف بلدان العامل 58 صناعتها، بعد أن أمضى
ريين حيد ث الناس  

َ
أقام ابن بطوطة بعد رحالته الثالث يف حاشية امللك أيب عنان امل

مبا رآه من عجائب املشاهدات ومامسعه من غرائب األخبار، فأجزل السلطان له العطاء 
نود قد سلبوا ابن وملا كان اهل. شاهده على كاتبه ابن جز ي الكليب ودعاه إىل إمالء ما

قد دو نه يف مذكراته، فقد أملى ـ عن ظهر قلبه ـ  بطوطة يف بعض جوالته يف اهلند كل  ما
حتفة الن ظار يف غرائب » :تذكره من أمساء األعالم واملدن، وقد مسى جمموعة أخباره ما

ة وبعد انتساخ الرحل. ، وهي تعرف اليوم برحالت ابن بطوطة«األمصار وعجائب األسفار
 .1عينه سلطان املغرب قاضيا  على إقليم مسار أوسع أقاليم املغرب، وظل هناك حىت وفاته

دقيق يف وصفه هلذه الرحلة، وإذا كان مثة أخطاء قليلة يف كتابه يف ذكر رحلته  ووه 
ومع ذلك فإن ما . ألحداث بعد مرور عشرين سنة عليهاإمالئه لاألوىل فذلك ناشئ عن 

. ن وسومطرة وبعض أجزاء الصني قد لقي اهتماما  كبريا  من الباحثنيرواه عن اهلند وسيال
ويه يعد  مصدرا  من مصادر التاريخ الدويل مبا حي وقيمة تارخيية، فه «حتفة النظ ار» ولكتاب

وقد . للعامل اإلسالمي وعالقات أقطار هذا العامل بعضها ببعض وعالقاته بالعامل املسيحي
 ما ال يوجد يف الكتب التارخيية،  أورد ابن بطوطة من األخبار
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فقد  ،Burchshardt كان أول من اهتم بالرحلة املستشرق األملاين بوركهارت 
وجد ملخص الرحلة الذي وضعه البيلوين احلليب فرتمجه، وكان ذلك يف بداية القرن التاسع 

أقساما  منها ترمجوا و عشر، مث أخذ املستشرقون يبحثون عن النسخ األصلية للرحلة فرتمجوها أ
  فقام بنشرها يف أربعة أجزاء الباحثان دوفرميريي ،إىل لغاهتم

Defremery   وسانغنييت Sanguinetti، ونشر املستشرق السري هاملتون
وقد ناهز عدد الرتمجات . مقتطعات منها وترمجها إىل اإلنكليزية H.A.R. Gibb جب

 .حىت اليوم العشرين
من  -شف عنها ونشرهام املستشرقون يف الكالىت ساه -تعد رحلة ابن بطوطة  

 يف هم الرحالت اليت قام هبا رحالة يف القرون الوسطى، ونالت رحلة ابن بطوطة نصيبا وافراأ
الدراسات االستشراقية وكانت بؤرة اهتمام املستشرقني الذين شغلوا بالعامل العريب واإلسالمي 

يف العامل اإلسالمى ولذلك ترمجت  يدور ووجدوا فيها جماال خصبا يساعدهم على فهم ما
الرحلة إىل العديد من اللغات الغربية كاالجنليزية والفرنسية واالملاينة وااليطالية واالسبانية 
وغريها كما ترمجت إىل اللغات الشرقية مثل الفارسية واألردية والرتكية واالوزبكية وكذلك 

 .الصينية والروسية واليابانية واالرمينية

 
 " رحلة ابن بطوطة"الهندية وأهميتها في ضوء " فتان"ة بقع ذكر .1

زار بقع . م ومكث فيها مثاين سنوات6444دخل ابن بطوطة اهلند يف سنة   
والية تامل )يف تاملكم " معرب"يقول ابن بطوطة عن إقامته يف سلطنة .تاملكم يف هذه املدة

 :كما يلي" األمصار وعجائب األسفارحتفة النظار يف غرائب " يف كتابه الرائع ( اهلندية و ناد
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مكث مدة في جنوب الهند تحت حماية السلطان جمال الدين وهي سلطنة .…قد فشل "            
وبعد هذه النكسة والتأخير في .. …سكانها من المسلمين. صغيرة يسكن بها وتتمتع بقوة ونفوذ كبيرين

وطة سوى الرحيل من الهند وقرر أن يكمل رحلته هذه السلطنة الصغيرة، لم يكن هنالك من خيار إلبن بط
 ."إلى الصين
أو ال يذكر كريكري و عنها  ياته ومشاهداتهسج ل ذكر و ابن بطوطة هذه البلدة  زار 

يف روايته يتكلم عن قدومه إىل هذه البلدة و " فتان"لكنه ذكره باسم و باوترامانيكاباتنم 
كان و يشري إىل مسجد بين يف أمجل الصورة و لقائه بالشيخ حممد النيسابوري و الساحلية 

يوضح أيضا عن رجوعه من مملكة و .  يذكر عن صالته فيهو املسجد يف اجلانب الساحلي 
أنه ركب باخرة من  الـبواخر و بانديا عن طريق هذه امليناء الساحلية املشهورة يف ذلك الزمن 

بنوا و وا يسكنون هذه البلدة هذا يدل على أن املسلمني كانو . الثمانية املتوجهة إىل اليمن
 1.عاشوا عيشة إسالمية كاملة و مسجدا  

كانت كريكري تسمى كوركاي أيضا ولقد كتب يف فهرس اهلند اجلغرايف أن و  
هم أوال استوطنوا يف و هم أبناء املستوطنني األولني من العرب " رامنادبرم"مسلمي مديرية 

  (Devipattinam)ديفي باتنم و  (Kilakarai)املناطق الساحلية خاصة يف كريكري 
غريها من القـرى اليت كانت مسكنهم و  (Pamban)بامبان و  (Mandapam)مانتامب و 

بعد ذلك توسعوا يف استيطاهنم تدرجييا إىل داخل و عن التجارة البحرية الكاملة مع سرنديب 
 .2املديرية

عجائب و يقول ابن بطوطة عن كريكري يف كتابه حتفة النظار يف غرائب األمصار  
هي كبرية حسنة على و   Fattan  (kilakarai)  تانفوصلت إىل مدينة ف"  -:األسفار

ام خمرساها عجيب قد صنعت فيه قب ة خشب كبرية قائمة على اخلشب الصو الساحل 
ضم وا إليها إلجفان اليت تكون و يصعد إليه على طريق حشب مشقف فإذا جاء العد

                                                             
1 Ibn – Batuta, "Travels in Asia and Africa", Translated and selected by 

H.A.R Gibb.Page 263 – 267 
2 Gazetteer of India", Tamil Nadu State, Ramanathapuram District, 

Preface, Page : 7 
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هبذه املدينة مسجد حسن مبين و  ،فرصةو الرماة فال يصيب العدو صعده الرجال و باملرسي 
لقيت الشيخ الصاحل حممد النيسابوري أحد و الرمان الطيب و هبا العنب الكثري و باحلجارة 

كان معه و هم يقدمو يأكل مع الفقراء و الفقراء املؤهلني الذي يسدلون شعورهم على أكتافهم 
أقمت و ثالثني فقريا ألحدهم غـزالة تكون مع األسد يف موضع واحد فال يعرض هلا و حن

أقمت أنا و كان السلطان غياث الدين أقام بـ فتان نصف شهر مث رحل إىل حضرته و مبدينة 
.  Mutra (Madurai)هي مدينة مرتة و . بعده نصف شهر مث رحلت إىل حضرته

 .1"فتان كان السلطان غياث الدين حاكما على مرتةحينما جاء ابن بطوطة إىل 
إرساء خمتلف البواخر القادمة من شىت  و كانت ميناء كريكري مركزا إلتيان األشياء و  

كانت بواخر البلدان اآلسوية ال جتلب إىل و البلدان األوروبية و الوجهات مثل البلدان اآلسوية 
واد املصنوعة يف غريها من القارات ميناء كريكري مواد العرب فحسب بل كانت تأيت بامل

تبادلوا فيما بينهم من املواد و األوروبيني و هناك أيضا مجع كل من جتار العرب و . العاملية
 .التجارية

هي و .  كوركايو كانت لكريكري أمساء أخرى باإلضافة إىل باوترامانيكا بانتم و  
كانت هذه امليناء إىل القرن املاضي تستعمل كـميناء و .  تني كايلو سيميب نادوا و وكدي 

.  للسفن يف جنوب اهلند وتوجد حىت اآلن آثار وجود بعض مستودعات املواد للتجار احملليني
تقع و . 2اهتمام اململكة يف هذه البلدة منذ زمن بعيدو هذا أيضا يدل على ازدهار التجارة 

الشوارع الضيقة و املباين الشاهقة القدمية تثبت هذه احلقيقة و سنة  5111بلدة فتان  منذ 
بعض املدن التارخية القدمية املنتشرة يف العامل تكون و .  اليت ال نراها إال يف املدن القدمية جدا

   3.هذه املدن حتتفظ لذي احلكومة املعاصرة كآثار تارخييةو شوارعها ضيقة 
                                                             

 هـ 6455سنة , املطبعة اخلريية , " حتفة يف غرائب األمصار وعجائب األسفار", ابن بطوطة  1 
 

2 M.I.Marakkayar,Keerthi Migum Kilakkarai(Tamil);Marakkayar 
Pathippagam ,Chennai,1986,pp:26. 

3 M.I.Marakkayar,Keerthi Migum Kilakkarai(Tamil);Marakkayar 
Pathippagam ,Chennai,1986,pp:42 & 49. 
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اختار امللك و العرب  كانت مملكة بانديا تقوم برتويج التجارة تروجيا عاليا معو 
 (Bhoochakravarthy)بوشاكراواريت

هذه البلدة كانت و مركزا ألعماله التجارية و أساسا ( كيلكري-كريكري )ميناء  فتان    
هذه امليناء و   (Pavithramanickapatnam)تسمى يف زمنهم باوترامانكا باتنم

أيضا  و اصمة دولتهم اليت كانت ع  (Madurai)الساحيلية كانت قريبة  ملدينة مدوراي
كانت قريبة منها بعض اجلزر تدعى و .  كانت ميناء طبيعية عميقة مناسبة للبواخر بسهولة

جعل و ولذا اختاره ملك بانديا .  غريهاو جزيرة نينا و جزيرة املاء اجليد و جزيرة املوز و جزيرة أبا 
رعاية مملكة بعض العرب أن يستوطنوا هذه الُبقعة كان العرب قبل اإلسالم ساكنني حتت 

 .بانديا مما أد ى إىل إخالص خدمتهم للملوك
كان و .  اللؤلؤو هي جتارة العطور و " بانديا"كانت التجارة مشهورة يف عهد حكام  

حك ام بانديا مجعوا الضرائب .  يطورون جتارة كثريا  يف تصدير هذه األشياءو العرب ينشئون 
أصبح حكام بانديا أغنياء جدا  بسب وو داجلمركية من املواين الساحلية يف والية تامل نا
تفرض على مواد " بانديا"كانت مملكة و . جتارهتم الساحلية العاملية يف والية تامل نادو

أصبح هذا الدخل مبرور الزمن موردا كبريا خلزانة مملكة بانديا و التوريد رسوما مجركية و التصدير 
عندما علت و .  للعرب التجارلذلك مهد امللوك بانديا مجيع التسهيالت املطلوبات و 

 .  استوطن التجار العرب هذه البلدة بكل سهولةو ارتفع نفوذهم و أمهيتهم يف نظر اململكة 

 
 :نتائج البحث .3
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 :يف ضوء رحلة ابن بطوطة يف بقعة فتان نستطيع أن نرصد احلقائق اآلتية 
 خ اهلند يف هذه الرحلة مصدرا تارخييا مهما من املصادر العربية القليلة لتاريتعد  .6

 العصور الوسطى 
 .مكث الرحالة ابن بطوطة يف اهلند ملدة مثاين سنوات .5
من تلي  )Arippo)وميال باجلانب الغريب أرب 11تقع ميناء فتان على مسافة " .4

يف  وبولو كما ذكر الرحالة العاملى مارك" يف جزيرة سرنديب )Thalai Mannar)منار
 Marco Polo(Ed.Smethurst Paul)، The)رحالته اهلندية تسمى 

Travels of Marco Polo، ". ميال باجلانب  11تقع ميناء فتان على مسافة
كما ذكر الرحالة العريب ابن بطوطة يف رحالته  " )Madurai)الشرقي من مدورائي مرتة

 األمرينومن املعروف للجميع من ". عجائب األسفارو حتفة النظار يف غرائب األمصار "
 .1ين أن بقعة فتان تشري إلينا ميناء كريكري فقطاملذكور 

مدورائي )أسبوعني يف مرتة و مكث الرحالة ابن بطوطة ملدة أسبوعني يف بقعة فتان  .3
 . أي مكث ملدة شهر واحد يف تاملكم(. عاصمة سلطنة معرب –
فتان  (أ: )زار الرحالة ابن بطوطة ثالث بقع يف منطقة تاملكم وهى .2
مرتة مدورائي ( ج)    Arcot/Harkatuهاركات( ب)  Kilakaraiكريكري/

Madurai 
وتصف ميناء فتان وأمهيتها يف التجارة عن رحلة ابن بطوطة يف بقعة فتان تتحدث  .1

 (Pandyas) حكم بانديا حتتالبحرية بني اهلند والبلدان األخرى 
كانت السفن   .للتجارة البحريةمهما تظهر هذه الرحلة بأن ميناء فتان كانت مركزا  .7

 .مينائها على ووترس التجارية متر عليها
 . يف هذه البقعة رائجة جدا والآليلارة العطور كانت جت .8

                                                             
1 M.I.Marakkayar,Tamilagathil Marco Polo Ibnu Battuta(Marco Polo 

and Ibn Batuta in Tamil Nadu/Tamil);May 1981;Millath 
Publishers;Chennai,pp:04 
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تعترب رحلة ابن بطوطة وثيقة مهمة لالطالع على أحوال جنوب اهلند يف العصر  .9
 .املتوسط يف اهلند
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